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Základní škola a mateřská škola Nehvizdy
Městys Nehvizdy
vyhlašují
v souladu se zněním § 47, odst. 1) a 2) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění:
ZÁPIS ŽÁKŮ
do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2022-2023

KDY: Zápis do přípravné třídy základní školy pro školní rok 2022-2023 se uskuteční ve dnech 26. a 28.
dubna 2022 od 16 do 18hodin.
KDE: Zápis se uskuteční v budově přípravných tříd, Bedřicha Mouchy 243, Nehvizdy
NÁLEŽITOSTI K ZÁPISU:
- Vyplněná žádost o přijetí do přípravné třídy, kterou získáte na webových stránkách základní i
mateřské školy
- Rodný list dítěte
- Občanský průkaz, občané jiných států předloží pas a doklad o povolení k pobytu na území ČR
- Další dokumentace – rozhodnutí o udělení odkladu plnění povinné školní docházky, doporučení
školského poradenského zařízení apod.
-

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je
zároveň nutné sdělit a doložit: Jméno a příjmení tohoto zástupce, jeho místo trvalého pobytu,
popřípadě jinou adresu pro doručování. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je
zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat, např. rozhodnutím soudu o
pěstounské péči apod.

Evidenční čísla přijatých dětí budou zveřejněna na webových stránkách MŠ i ZŠ a na dveřích přípravných
tříd ve dnech 2. 5. – 15. 5. 2022. Rozhodnutí o nepřijetí bude rozesláno poštou nejpozději do 20. 5. 2022
Děti budou přijímány v pořadí dle věku, přednostně děti s trvalým pobytem v městysi Nehvizdy, a to do
stanovené kapacity.
V případě dotazů volejte na tel. č. 773 929597 - Mgr. Petra Bártová, zástupkyně pro přípravně třídy ZŠ,
nebo pište na e-mail bartova@skolanehvizdy.cz
Telefon: 326 992 532
e-mail: zs.nehvizdy@volny.cz
ID datové schránky: 98vmfn8

Bank. spojení: ČSAS (Česká spořitelna)
č. ú. 428465319/0800
IČO: 75030365

